သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္
၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၀၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၀၇၀၀ (UTC ၀၀၃၀) နာရီအထိ တားျမစ္ထားသည္

IHS Markit အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မႈ PMI™
ကုိဗစ္-၁၉ ကူးစက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနခ်ိန္မွာ အာဆီယံ
ထုတ္လုပ္ေရးက႑ ေအာက္သုိ႔ ေရွ႕ဆက္ ထုိးက်သြားျခင္း
အဓိက ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မႈ PMI
ရာသီအလုိက္ ညိႇကိန္း >၅၀ =ယခင္လ ေနာက္ပုိင္း တုိးတက္ခဲ့

PMI မွာ ၁၃ လအတြင္း အနိမ့္ဆံုး ၄၄.၆ သို႔ က်ဆင္းသြားျခင္း

55

ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္ ခ်မွတ္လာရ၍ ဝယ္လိုအားမွာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္

50

ေမလမွစၿပီး အမ်ားဆံုး က်ဆင္းမႈဆီ ဦးတည္ေနျခင္း

45

လက္က်န္ အလုပ္မ်ား စံခ်ိန္တင္ တိုးလာသည့္တိုင္ေအာင္ အလုပ္ေနရာ

40

ျဖတ္ေတာက္မႈ ပိုမ်ားလာေနျခင္း

35

ေဒတာကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၂-၂၆ ရက္မ်ားတြင္ စုစည္းခဲ့သည္။
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ရင္းျမစ္- IHS Markit

ဇူလိုင္လတြင္ အာဆီယံ ထုတ္လုပ္ေရး က႑တဝန္း အေျခအေနမ်ား ေရွ႕ဆက္
ဆုတ္ယုတ္လာမႈကို အခ်က္ျပေနသည္။ ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္မႈမ်ား ျပန္တိုးလာေနျခင္းႏွင့္
၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္အခ်ဳိ႕ကို ခ်မွတ္လာရျခင္းေၾကာင့္ စက္ရံု
ထုတ္လုပ္မႈမွာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလမွစၿပီး အမ်ားဆံုး ႏႈန္းျဖင့္ က်ဆင္းသြားသည္။
အဓိက PMI အၫႊန္းကိန္းမွာ ဇူလုိင္လတြင္ ၁၃-လ အတြင္း အနိမ့္ဆံုး ၄၄.၆ သု႔ိ
ထိုးက်သြားရာ ဇြန္လ၏ ၄၉.၀ ထက္ပင္ သိသာစြာ က်ဆင္းသြားမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ထု႔ိအျပင္
ေနာက္ဆံုး ကိန္းဂဏန္းက မွတ္တမ္းထဲတြင္ ပဥၥမ အမ်ားဆံုး ဆုတ္ယုတ္မႈကို အခ်က္ျပေနၿပီး
ျခံဳေျပာရလွ်င္ အျပင္းထန္ဆံုး တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
အာဆီယံတြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ခုနစ္ႏိုင္ငံအနက္ ငါးႏိုင္ငံက ဇူလိုင္တြင္ အေျခအေနမ်ား
က်ဆင္းလာမႈကို ရင္ဆုိင္ခဲ့ၾကရသည္။ အျပင္းထန္ဆံုး က်ဆင္းမႈမွာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈႏႈန္း
တုိုးလာေန၍ လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္လာေနရသျဖင့္ အဓိက PMI အၫႊန္းကိန္း ၈-မွတ္တုိင္ေအာင္
သိသာစြာ က်ဆင္းသြားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္သည္။ ထု႔ိအျပင္ ေနာက္ဆံုး ကိန္းဂဏန္း
(၃၃.၅)မွာ ဧၿပီလမွစၿပီး အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္လ်က္ အေျခအေနမ်ား အလ်င္အျမန္ က်ဆင္းမႈကို
အခ်က္ျပေနသည္။

သံုးသပ္ခ်က္
ေနာက္ဆံုး စစ္တမ္း ရလဒ္မ်ားကုိ သံုးသပ္ဆန္းစစ္ရာတြင္ IHS Markit မွ
စီးပြားေရးပညာရွင္ Lewis Cooper က ေျပာၾကားသြားသည္မွာ-

"ကုိဗစ္-၁၉ ကူးစက္မုႈမ်ား တုိးလာျခင္းႏွင့္ ပုိတင္းၾကပ္သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး
အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ အာဆီယံ ထုတ္လုပ္ေရး က႑သည္ ဇူလုိင္လတြင္
အက်နယ္ပယ္ထဲသုိ႔ ေရွ႕ဆက္ ထုိးဆင္းသြားသည္။ PMI သည္ ၁၃-လအတြင္း
အနိမ့္ဆံုးသုိ႔ ထုိးက်သြားၿပီး ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေအာ္ဒါအသစ္မ်ား အမ်ားဆံုး
ေလ်ာ့က်လာေနခ်ိန္မွာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလမွစၿပီး အေျခအေနမ်ား ျပင္းထန္စြာ
ဆုတ္ယုတ္လာမႈကုိ အခ်က္ျပေနသည္။
"အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ထုတ္ကုန္စြမ္းအား အေပၚတြင္ ဖိအားေပးမႈ အားေကာင္းေနၿပီး
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈသည္ သမုိင္းစဥ္ထဲတြင္ အားေပ်ာ့လ်က္ ရွိေနခ်ိန္မွာ

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္လည္း ဇူလိုင္လတြင္ ျပင္းထန္သည့္ က်ဆင္းမႈႏႈန္းကို

ကုန္စည္ထုတ္လုပ္သူတုိ႔က ၎တုိ႔၏ ဝန္ထမ္းဦးေရကုိ တစ္ႏွစ္နီးပါးအတြင္းမွာ

ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး အဓိက အၫႊန္းကိန္းမွာ ဇြန္လတြင္ ၅၃.၅ ရွိခဲ့ရာမွ ၄၀.၁ သု႔ိ သိသိသာသာ
ထိုးက်သြားျခင္းျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာမွစၿပီး က႑တြင္း ပထမဦးဆံုး က်ဆင္းမႈကို
ၫႊန္ျပလိုက္ကာ ၁၃ လအတြင္း အနက္ရႈိင္းဆံုး က်ဆင္းမႈျဖစ္သည္။ ဤအေတာအတြင္း
မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ အဓိက အၫႊန္းကိန္း (၄၀.၁)မွာ လအလိုက္ အနည္းငယ္သာ
ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ထုတ္လုပ္ေရး အေျခအေနမ်ား ႏွစ္လဆက္တိုက္ က်ဆင္းမႈကို

အမ်ားဆံုးႏႈန္းျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ၾကသည္။
"အဖြဲ႕ဝင္ ခုနစ္ႏုိင္ငံအနက္ ငါးႏုိင္ငံတုိ႔က ဇူလုိင္လတြင္ က်ဆင္းမႈကုိ မွတ္တမ္း
တင္ျဖစ္ခဲ့ၾကရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ ကြဲျပားမႈမ်ားမွာ ထပ္ၿပီး မွတ္သားစရာ ျဖစ္လာၿပီး
အထင္ရွားဆံုး က်ဆင္းမႈကုိ ျမန္မာ၊ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံမ်ားတြင္
ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။

ၫႊန္ျပေနလ်က္ က်ဆင္းမႈ ႏႈန္းမွာမူ ထင္ရွားခဲ့ၿပီး မွတ္တမ္းထဲက အမ်ားဆံုး

"လႊမ္းျခံဳၾကည့္လွ်င္ ေနာက္ဆံုး PMI ေဒတာက လာမည့္ လမ်ားအတြင္းမွာ

တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။
တခ်ိန္တည္းမွာ ဇူလုိင္လတြင္ ဗီယက္နမ္က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္ ဆုတ္ယုတ္မႈ ႏႈန္းမွာ

ထုတ္လုပ္သူတုိ႔သည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ တုိးၿပီး ရင္ဆုိင္လာရဖြယ္
ရွိေၾကာင္းကုိ ၫႊန္ျပေနသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားက ဝယ္လုိအားကုိ

မသိမသာ အားေပ်ာ့လာသည္။ အဓိက PMI အၫႊန္းကိန္း ၄၅.၁ တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း

ထပ္မံထုိးႏွက္ခဲ့ျပန္ရာ ျပန္ၿပီး နာလန္မထူႏုိင္သေရြ႕ က႑ထဲတြင္ သိသာသည့္

ျခံဳေျပာရလွ်င္ ျပင္းထန္သည့္ က်ဆင္းမႈႏႈန္းကုိ အခ်က္ျပၿမဲ ျပေနသည္။ ဇူလုိင္လတြင္

တေက်ာ့ျပန္ဦးေမာ့မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျဖစ္ရန္ အလားအလာ နည္းလွပါသည္။"

ထုတ္လုပ္ေရး အေျခအေနမ်ား ဆုတ္ယုတ္လာခဲ့ျခင္းကုိ မွတ္တမ္းတင္ျဖစ္ခဲ့သည့္
ေနာက္တစ္ႏုိင္ငံမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ အဓိက အၫႊန္းကိန္း (၄၈.၇) မွာ
မသိမသာ ထုိးက်သြားၿပီး ဒသမဂဏန္းမွ် နိမ့္က်မႈကုိ ၫႊန္ျပေနသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္...
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IHS Markit အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မ ႈ PMI™

ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဇူလုိင္လတြင္ ေရာက္ရွိလာသည့္ သတင္းမ်ားမွာ

ထုတ္လုပ္မႈ PMI

သတင္းေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပုိင္တြင္ ဒသမဂဏန္းမွ်သာ (PMI-၅၀.၄) ျဖစ္သည့္တိုင္

အင္ဒုိနီးရွား / မေလးရွား / ျမန္မာ / ဖိလစ္ပုိင္

ႏွစ္လဆက္တုိက္ တုိးတက္မႈ ျဖစ္ေပၚခ်ိန္မွာ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္ေရး က႑ထဲတြင္

စင္ကာပူ / ထုိင္း / ဗီယက္နမ္

မွတ္သားဖြယ္ တေက်ာ့ျပန္ဦးေမာ့မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ကာ အဓိက အၫႊန္းကိန္းသည္

ရာသီအလုိက္ ညိႇကိန္း >၅၀ =ယခင္လ ေနာက္ပုိင္း တုိးတက္ခဲ့

ၾကားေနအမွတ္ ၅၀.၀ ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္လ်က္ ဇူလုိင္လတြင္ ၅၆.၃ သုိ႔ တက္လွမ္းလုိက္ျခင္းျဖင့္
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၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလမွစၿပီး ထုတ္လုပ္ေရး အေျခအေနမ်ား အျပင္းထန္ဆံုး တုိးတက္မႈကုိ
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အခ်က္ျပေနသည္။
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ျခံဳၾကည့္လွ်င္ အာဆီယံ ထုတ္လုပ္ေရးက႑၏ အေျခအေနသည္ ဇြန္လမွာ တဟုန္ထုိး
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ဆုတ္ယုတ္သြားခဲ့သည္။ ထုတ္လုပ္မႈေရာ၊ ေအာ္ဒါအသစ္မ်ားပါ ႏွစ္လဆက္တုိက္
က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး က်ဆင္းမႈ ႏႈန္းမွာမူ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလမွစၿပီး အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည့္အျပင္
ျခံဳေျပာရလွ်င္ နက္႐ႈိင္းခဲ့သည္။
သုိ႔ျဖစ္၍ ကုမၸဏီမ်ားက ဇူလုိင္တြင္ ၎တုိ႔၏ ဝယ္ယူမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၾကရာ ေနာက္ဆံုး
က်ဆင္းမႈမွာ ၁၄ လ အတြင္း အမ်ားဆံုး ျဖစ္လာသည္။ အက််ဳိးဆက္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္မႈအႀကိဳ
လက္က်န္စာရင္းမ်ားမွာ ေရွ႕ဆက္ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဇြန္လႏွင့္ စာလွ်င္ မသိမသာ
ေႏွးသည့္ ႏႈန္းျဖစ္ခဲ့သည္။ မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ ပစၥည္းေပးသြင္းမႈထဲက အခက္အခဲမ်ားမွာ
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ရင္းျမစ္- IHS Markit

ရွိၿမဲရွိေနခဲ့ၾကသည္။ လုပ္ငန္း ၿပီးဆံုးရန္ ပ်မ္းမွ် ၾကာျမင့္ခ်ိန္မွာ မွတ္တမ္းထဲက တတိယ
အၾကာရွည္ဆံုး ျဖစ္လာသည္။
မၿပီးဘဲ က်န္ခဲ့သည့္ အလုပ္မ်ား မွတ္တမ္းတြင္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးႏႈန္းျဖင့္ တုိးလာျခင္းကုိ
ၾကည့္ရျခင္းအားျဖင့္ အာဆီယံ ထုတ္လုပ္သူတုိ႔၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား အေပၚတြင္ ဖိစီးမႈမ်ား
ရွိေနျခင္းကုိပါ ဇူလုိင္ ေဒတာမွ မီးေမာင္းထုိးျပလုိက္သည္။ သုိ႔ျဖစ္သည့္တုိင္ေအာင္
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဇူလုိင္လတြင္ ၎တုိ႔၏ ဝန္ထမ္း ဦးေရကုိ ဆက္ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ၾကသည္။
အလုပ္ေနရာ ေလွ်ာ့ခ်မႈ ႏႈန္းမွာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစၿပီး အမ်ားဆံုး ျဖစ္လာလ်က္
ျခံဳၾကည့္လွ်င္ ျပင္းထန္ခဲ့သည္။

သံုးသပ္ခ်က္
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T: +44 207 260 2234
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ေစ်းွႏႈန္းမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ဖိအားေပးမႈမ်ား သိသာၿမဲ
သိသာခဲ့သည္။ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ ဇူလုိင္တြင္ လ်င္ျမန္စြာ ထပ္ၿပီး တက္လာခဲ့ကာ
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ႏႈန္းမွာမူ ငါးလအတြင္း အနည္းဆံုး ျဖစ္ခဲ့ခ်ိန္မွာ ပ်မ္းမွ်
ေရာင္းေစ်းမ်ားသည္ ကုိးလ ဆက္တုိက္ ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ျခံဳေျပာရလွ်င္
အသင့္အတင့္ ျဖစ္ခဲ့သည္။
ေနာက္ဆံုး အေနႏွင့္၊ ကုန္စည္ ထုတ္လုပ္သူတုိ႔သည္ လာမည့္တစ္ႏွစ္တာအတြက္
ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္းျမင္လ်က္ ရွိေနၾကသည္။ အေကာင္းျမင္မႈ အဆင့္မွာ
သံုးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္လာေသာ္လည္း သမုိင္းစဥ္ ေဒတာႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္
အားနည္းလ်က္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

တြက္ခ်က္နည္း
IHS Markit အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မႈ PMI™ ကုိ အင္ဒုိနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္
ႏုိင္ငံမ်ားမွ ထုတ္လုပ္သူ ၂,၁၀၀ ခန႔္ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ားမွ ထည့္ကုန္ဝယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ားထံ ပုိ႔ေပးခဲ့သည့္ ေမးခြန္းလႊာမ်ား
အတြက္ ရရွိသည့္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ာွေေ အေပၚအေျခခံၿပီး IHS Markit မွ တြက္ခ်က္ ပါသည္။ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားသည္ အာဆီယံ
ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ထပ္တုိး တန္ဖုိး ၉၈% ကုိ ထုတ္လုပ္ ေပးၾကပါသည္*။ ေမးျမန္းရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကုိ GDP အား
ေထာက္ပံ့မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး အေသးစိတ္က႑ႏွင့္ လုပ္သားအင္အား ပမာဏ အမ်ဳိးမ်ဳိး ပါဝင္ေအာင္ ေရြးခဲ့ပါသည္။
စစ္တမ္းအတြက္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကုိ လစဥ္ ဒုတယ
ိ
လဝက္ပင
ို း္ မွာ ေကာက္ချံ ခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္လႏွငႏ
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အဓိကအက်ဆံုး ကိန္းဂဏန္းမွာ ထည့္ကုန္ဝယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္း Purchasing Managers’ Index™ (PMI)
ျဖစ္ပါသည္။ PMI မွာ ေအာက္ပါ အၫႊန္း ငါးခုတုိ႔၏ ခ်ိန္ဆတြက္ထားသည့္ ပ်မ္းမွ်ဂဏန္း ျဖစ္သည္- ေအာ္ဒါသစ္မ်ား (၃၀%)၊
ထုတ္လုပ္မႈ (၂၅%)၊ အလုပ္ေနရာ (၂၀%)၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူတုိ႔၏ ေပးသြင္းမႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္မ်ား (၁၅%) ႏွင့္ သုိေလွာင္ထားသည့္
ထည့္ကုန္မ်ား (၁၀%)။ PMI ကုိ တြက္ခ်က္ႏုိင္ရန္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူတုိ႔၏ ေပးသြင္းမႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္မ်ား အၫႊန္းကုိ အျခား အၫႊန္း
မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ရႏုိင္ေအာင္ ဦးတည္ခ်က္ကုိ ေျပာင္းေပးထားပါသည္။
ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္း ေဒတာကုိ ထုတ္ျပန္မႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ရာသီအလုိက္
ညိႇေပးရမည့္ အခ်က္မ်ားကုိမူ အခ်ိန္အခါအလုိက္ ညိႇေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ရာသီအလုိက္ညိႇထားသည့္ စစ္တမ္း ေဒတာမ်ားအေပၚ
သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္ပါသည္။
ဇူလုိင္ ေဒတာကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၂-၂၆ ရက္မ်ားတြင္ စုစည္းခဲ့သည္။

IHS Markit အေၾကာင္း
IHS Markit (NYSE: INFO) သည္ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးမ်ားကုိ ေမာင္းႏွင္ေပးၾကသည့္ အဓိက စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ေစ်းကြက္မ်ားဆုိင္ရာ အေရးပါသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား အတြက္ ကမာၻ႔ထိပ္သီး ကုမၸဏီ
ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ ကုမၸဏီသည္ မ်ဳိးဆက္သစ္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အစုိးရမ်ားရွိ သံုးစြဲသူမ်ားထံသုိ႔ ပုိ႔ေပးၿပီး ၎တုိ႔၏ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းကုိ ျမႇင့္တင္ေပးလ်က္ ျပည့္စံု
စိတ္ခ်ရသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေစႏုိင္ရန္ နက္႐ႈိင္းသည့္ အတြင္းသေဘာမ်ားကုိ တင္ျပေပးပါသည္။ IHS Markit ထံတြင္
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားမွ သံုးစြဲသူ ၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိရာ Fortune Global 500 မွ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ
ထိပ္သီး ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ၾကပါသည္။
IHS Markit မွာ IHS Markit Ltd. ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္မ်ား၏ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အမွတ္တံဆိပ္
ျဖစ္ပါသည္။ အျခား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္ အမည္မ်ား အားလံုးတုိ႔သည္ သက္ဆုိင္ရာ ပုိင္ရွင္မ်ား၏ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္
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PMI အေၾကာင္း
ထည့္ကုန္ဝယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္း (PMI™) စစ္တမ္းမ်ားကုိ ယခုအခါ ႏုိင္ငံေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္အျပင္ ယူရုိဇုန္အတြင္းရွိ
အထင္ကရ ေဒသမ်ားအတြက္ပါ ထုတ္ျပန္ေပးေနပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ ကမာၻေပၚတြင္ အနီးကပ္ဆုံး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလ်က္ရွိသည့္
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စစ္တမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးအတြက္ ထူးျခားသည့္ အလားအလာမ်ားဆုိင္ရာ လစဥ္ အၫႊန္းမ်ားကုိ
ေနာက္ဆံုး အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အညီ တိက်စြာ ၫႊန္ျပေပးႏုိင္စြမ္းေၾကာင့္ ဗဟုိဘဏ္မ်ား၊ ဘ႑ာေရး ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေပးၾကသူတုိ႔ အားကုိးၾကရပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ေလ့လာလုိပါက ihsmarkit.com/
products/pmi.html သုိ႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။

PMI စစ္တမ္းအား တြက္ခ်က္နည္းဆုိင္ရာ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး economics@ihsmarkit.com
သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။
*ရင္းျမစ္- ကမၻာ့ဘဏ္၏ ႏုိင္ငံတကာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အၫႊန္းမ်ား။

မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္
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